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 . خاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      3
rd

 feb, 2015                                             2
rd

 feb. 2015 
 

ال يعتبهر ووذهيه بهالبيا والءهراء  يمها ههو متهرد استءهارة فنيهة          هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  الء المسئوليةالتنبيه بإخ

 . خاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري ال

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالتنيه حتا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

11201 11111 0221 0001 1502% مليون 014 11954915019 0491522 0770579 0421589   
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اهـــــــــــملخص حالة االوت  

اهـــحالة االوت المتوقا  االوتاه 

 اوتاه متوسط المهى عرضي ذاعه

 اوتاه قلير المــهى  عرضي عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس

القيادي يتيتهة اقتهرا    بهأت التلسة بلعود طفيف في المؤشر 

معظهها االسهههما القياديههة مهههد مسهههتويات الهههعو  ممههها أدي الهههي    

ومازالهههس وسهههيار الحالهههة العرضهههية علهههي    , اروفهههال المؤشهههر  

ويقاههة , بههيد الهههعو  والمقاومههات القريبههه  ,المؤشههر بهسههممه  

 .0411اروكاز المؤشر حاليا هي 

القلير السيناريو المتوقا على المهى   

ربمههها وكهههون عههها ق    11121 – 11111 مسهههتويات مازالهههس

ربمها  . لبعض الوقهس فهي مديهه مهد االروفاعهات الفتهرة القادمهة        

يتحرك المؤشر فهي مناقهة عرضهية اسهفل مسهتويات المقاومهة       

ما االخهذ فهي االعتبهار ان    .  0711المذكورة واعلى مستويات 

اذبحس مستويات هامة جها ال يتوقا كسرها  0001مستويات 

التعامهههل مههها كهههل سهههما علهههى حههههة ضهههروري  .الفتهههرة القادمهههة 

 . يديه مد ايتابية المؤشر  0411والثبات فوق مستويات 
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 . خاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري ال

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا   ماحتا التهاول باالس اعلى اديى اغالق يسبة التغيير   قيمة التهاول بالتنيه 

000 040 091 071 1577% مليون 014 11954915019 070504 074502 0745201   

 

 
 

 ملخص حالة االوتـــــــــــاه

 االوتاه حالة االوتـــــــاه المتوقا

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي

 اوتاه قلير المــهى  هابط عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس

شهههمه مؤشهههر االفهههراد اروفهههال ملحهههو  يتيتهههة اقترابهههه مهههد        

يقاة مما يؤهله وبقهوة   071مستويات الهعا القوية جها عنه 

الي ذعود قلير االجل يؤهله الستمهاف مسهتويات المقاومهة   

 .يقاة 040القريبة عنه مستوي 

القليرالسيناريو المتوقا على المهى   

ا جيهههة فههي  مسههتويات دعهه  071 – 094اذههبحس مسههتويات 

اسهتاال المؤشهر اللهغير ان يسهتغل     . المؤشر الفتهرة المقبلهة   

الحركههة العرضههية المتوقعههة فههي المؤشههر الر يسههي ويبهههء فههي  

اللعود وزيادة احتا  وقيا التهاوالت داخله كما ووقعنها سهابقا   

مازالس ذهعبة االختهراق فهي الوقهس الحهالي       040مستويات . 

راقمهها كبيههرة والمهههف  وعلههى الههرغا مههد للههك فالتوقعههات باخت  

 . التعامل ما كل سما على حهة ضروري  .  000المنتظر 
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االسما االكثر يءاطا مد حيث احتا  

 التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما حتا التهاول

1 2059985188 
اوراسكو  

 لالولاالت

2540%  القلعة 2852925721 

1577%  عامر جرو  2257005009 

1599%  جلوبال وليكو  450005819 

1 752045011 
الملرية 

 للمنتتعات
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 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق يسبة الربح المهف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  االولسعر الءراء  السما

 شراء أمن عند مستويات الدعم %31 01.11 02.21 00.11 03.21 الملرية لالولاالت

 أمن عند مستويات الدعم شراء %21 1..2 2.21 1..3 2.01 القلعة

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال وليكو 

العربية لحليج 

 االقاان
 شراء أمن عند مستويات الدعم 31% 0.31 0.01 3..2 1..2

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليو  سعر البيا سعر الءراء السما

  1529 1528 امر جروبع
عالي الخاورة جها %  01 – 41

 ال ينلح به

 00.11 00.11 طلعت مصطفى
71% 

اعلى مد المتوسط %  70 – 91

 12541 12581 بايونيرز ومد الممكد المغامرة به

 01..0 11..0 هيرمس

 
متوسط الخاورة %  00 – 81

 ويسبة الربح موجودة

 0.20 0.33 اوراسكوم اعالم 

 01.21 01.11 كسودي

 1521 1527 منتجعات

 2.31 2.03 القلعة
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 تحليل الهم االسهم
   

 عربية حليج   
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

8.37 4.21 4.44 8.37 

 

مازال السهم في إتجاه صاعد على المدد  القيدير و ل دخ قخفد  فدي إخ درا        
ينبئ بددخول السدهم فدي حر دة      جنيه 4.20منطقة المقاومة اليعبة عند الــ 

 .عرضية تجميعية إس عدادًا ألخ راقها 
 

لددكلي ينيددل بالم دداجره خاصددة فددي ذات الجلسددة مددع االتجدداه ل  ددويخ مرا دد     
 . شرائية جديده مع تأ يد األخ را    
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 البني ال جاري الدولي 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

44 44.88 47.30 42.44 

 

واصل السهم إرتفاعاته خالل األيام الماضية محققًا مس و  سعري جديد عند 
جنيه ليجد عنده موجة جني قرباح قد تس مر خالل األيام القادمة  44.88الــ 

 .   مخ برًا مس و  الدعم 
 

  ب خفيف المرا   وقعادة الشراء عند ظهور إشارات فنية جديده لكلي ينيل 
 . 
 

 
 
 
 
 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      3
rd

 feb, 2015                                             2
rd

 feb. 2015 
 

ال يعتبهر ووذهيه بهالبيا والءهراء  يمها ههو متهرد استءهارة فنيهة          هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  الء المسئوليةالتنبيه بإخ

 . خاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري ال

 
 
 
 قييرة االجل توصيات

 تعلي  توصية هدف مقاومة دعم ادنى اعلى آخر سعر السهم
وقف 
 الخسارة

نسبة 
 الربل

 21.07 بايونيرز
21.21 

 
21.45 21.44 

28.04 

 
28.80 

 
 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ

22.30 

 
1.41% 

العربية حليج 
 اقطان

 .1.3 8.40 بين المقاومات والدعوم عمل تريدات احتفاظ 4.10 4.20 4..8 4..1 5.71 3..1

 اوراس وم لالعالم
2.17 

 
2.11 

 
2.1. 

 
 %1.12 1521 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 1520 1522 1527

مير الجديدة 
 لالس ان

 %1.11 92511 تخفيف عند المقاومات تخفيف 91521 71511 97511 30.43 2..32 30.43

 %2..1 24511 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 27511 29510 28511 15.17 14.17 15.47 مدينة نير

المجموعة المالية 
 هيرمس

 %5.43 10501 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم تخفيف 10521 14511 19500 20.27 20.42 20.21

 %1.41 2511 المقاومات والدعومعمل تريدات بين  متاجرة 2581 2520 2510 1.23 1.15 1.22 القلعة لالس شارات 

 5.12 8521 تخفيف عند المقاومات تخفيف 2502 8501 8527 5.11 5.51 5.10 بالم هيل 

السادس مخ 
 ا  وبر

 5.12 10511 تخفيف عند المقاومات تخفيف 18541 10591 18509 24.72 .24.1 24.25

 1.34 1521 تريدات بين المقاومات والدعومعمل  متاجرة 1520 1522 1529 2.13 2.12 2.12 الميريةللمن جعات

 5.11 8510 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 0521 8541 8581 5.41 5.03 5.43 جلوبال تيل وم
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 محفظة اس ثمارية طويلة االجل

 السهم
مخ  نسبة السهم
 المحفظة

 سعر الشراء
80-21-1024 

  سعر ال قيم
23-2-1024 

 هدف اتجاه م وسط االجل  خسارة/ نسبة ربل 

%22 27.80 24.40 %24 هيرمس  11.4 صاعد 

%1 4.18 4.28 %24 بالم هيل   4.47 صاعد 

%4 4..24 24.40 %24 سوديي  17 صاعد 

 4 هابط 0 8.30 8.30 %24 العربية لحليج االقطان

%2 2.74 2.74 %24 العربية لالس ثمارات  1.47 صاعد 

%2 4.07 4.02 %24 جلوبال تلي وم  5.04 هابط 

 20.47 هابط %. 24.82 24.08 %20 حديد ع  

       

       

 2.300.000ب قييم ساب   1024-21-80تم بداية المحفظة االس ثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االس ثمار ب اريخ : بداية المحفظة 
  20300:    هدف المحفظة االس ثمارية 

 
 
 

 طويلة االجلتقييم المحفظة االس ثمارية 
 %نسبة الربل  1024-2-23 خالقيمة ب اري 1024-21-80القيمة ب اريخ  المقارنة

 %4.03 480. 004. المؤشر

 %4 2.343.177 2.300.000 المحفظة
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